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Bill og Ben i Guldbyen Marshall Grover Hent PDF Forlaget skriver: Lovens lange arm var noget slap i
guldbyen Vista Butte. Den ene lovmand var gammel, den anden var oppotunist og tog gladeligt imod

bestikkelse. Selv da flere guldgravere begynder at dø på stribe med to kugler i ryggen, ser det ikke ud til, at
det kan få lovmændene til at spille med musklerne. Men da de to texanske pistolslyngere Bill og Ben bliver

involveret i sagen, får piben en anden lyd og snart er morderen selv et jaget bytte ...

Leonard F. Meares (1921-1993) var en kendt amerikansk forfatter, som af de fleste er bedre kendt under
pseudonymet Marshall Grover. Han var kendt for sine utallige westerns og er en af de få forfattere, der har
skrevet mere end hundrede bøger – 746 for at være helt præcis. Deriblandt er også mere end hundrede bind i

westernserien "Bill og Ben".
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